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Al meer dan 50.000 gasten in Londen

The Great Gatsby Immersive komt naar
Brussel
Na een uitverkochte reeks voorstellingen tijdens het befaamde VAULT
Festival in 2017, verhuisde The Great Gatsby Immersive naar een nieuwe
(geheime) thuis in centraal Londen. Ondertussen hebben meer dan 50.000
mensen de voorstelling meegemaakt. En meemaken mag je in dit geval
letterlijk nemen. Tijdens deze voorstelling komt het publiek dichter bij Jay
Gatsby en zijn entourage dan ooit tevoren.

“Great cast, great direction, great production, great production!!”
— Neil Patrick Harris

“Get Immersed in jazz-aged hedonism !"
— * * * * The Guardian

The Great Gatsby Immersive werd gecreëerd en geproduceerd in Engeland door

Hartshorn-Hook Productions, die voor hun werk al eerder een Olivier Award mochten in

ontvangst nemen. Ondertussen is de show de langst lopende immersive theatre productie in

Londen.

 

Met slechts 200 gasten per avond is het een intiem gebeuren en iedereen maakt het verhaal

mee op zijn eigen manier. De rasacteurs nemen je mee naar geheime plekjes, een illegale

goktent en misschien zelfs naar hun slaapkamer. Het bijzondere aan de show is dat je zo hard

wordt meegesleept, dat je echt een deel wordt van wat zich afspeelt.

 

Dress to impress, old sport.

Om het nog completer te maken, wordt het publiek ook gevraagd zich te kleden in de stijl van de

wervelende jaren twintig. Het is natuurlijk geen verplichting, maar het zorgt er wel voor dat de

beleving thuis al begint. De organisatoren zorgen maar al te graag voor extra tips en leuke

adressen waar je een passen de outfit kunt huren of kopen.

⏲



 

Van dino’s en Cirque du Soleil naar immersief theater

In België wordt de show geproduceerd door MB Creations en producenten Jean Pierre

Deschepper, Manu Braff en Peter Monbailleu, die voor deze productie de handen opnieuw in

elkaar slaan, na eerdere samenwerkingen voor onder meer Cirque du Soleil, Hans Zimmer Live

en de expo’s Dino World en Titanic, the Artifact Exhibition, om er maar enkele te noemen.

 

The Great Gatsby Immersive zal vanaf 19 maart 2019 mee te maken zijn op een geheime

locatie in Brussel. De plek is centraal gelegen én voorzien van een parking. Eenmaal je die

buitenwandelt, mag je de 21ste eeuw achter je laten en ga je terug naar de jaren twintig.

 

De show zal afwisselend gebracht worden in het Nederlands, Frans en Engels. Voor de

Nederlandse en Franse versie wordt uiteraard met lokale acteurs gewerkt. Van alle grote

producties die volgend voorjaar op ons afkomen, zou deze productie wel eens dé verrassing

kunnen worden. Een belevenis is het in elk geval.

 

Tickets zijn vanaf nu te koop via www.gatsbybelgium.be en zijn voorlopig beschikbaar aan een

early bird tarief van 49 euro, zolang de voorraad strekt.
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Einde persbericht

-----

Extra beeldmateriaal beschikbaar op eenvoudige aanvraag.
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OVER MB PRESENTS

MB Presents is a Belgian Company that specializes in the promotion of Live Entertainment.
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Social, PR & Promo 
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